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ELS “CARCELEROS” ENS QUEDEM SENSE
TRANSPORT PER ANAR A TREBALLAR
ALS CENTRES PENITENCIARIS
CSIF s’aixeca de la reunió sobre el transport i deixa plantat al
Director de Serveis i al Director General. El nostre sindicat
presenta denúncia davant Inspecció de Treball
“Gabriel Rufián: Feliz # Nochebuena a todos menos a los carceleros (…). No lo
olvidaremos, carceleros. No os olvidaremos, amigos”

Avui dimecres, 27 de desembre de 2017, amb l’assistència del Director de
Serveis, el Director General i el Subdirector General de RR.HH, hem pogut
comprovar la poca serietat amb què els nostres dirigents es prenen tant els
acords signats, com les necessitats dels seus treballadors. A partir de l’1 de
gener de 2018 desapareix tot el transport als centres de la província de
Barcelona, i cap al dia 11 de gener del proper any (com a molt tard) també
es suprimeix els busos dels CP Puig de Basses i CP Mas d’Enric.
Una vegada més, hem viscut “el dia de la marmota” amb promeses com
anteriorment havien fet i el discurs és el mateix: que si el govern central, que
encara que hi hagi govern nou no és podria resoldre el problema tècnic
d’assignació del contracte major fins –en el millor escenari!!!- el mes de juliol de
2018, que ni tant sols havien publicat aquest contracte obert, bla, bla, bla.
És del tot pertorbant comprovar com aquells que són els únics que tenen la
capacitat administrativa, política i els mitjans per arreglar allò a què s’hi han
compromès es mostren incapaços de resoldre els conflictes que només ells
han estat capaços de generar o potser la desídia en què porten aquests temes.
De qualsevol forma, per incapacitat o passotisme, el resultat no canvia res, ja
que els perjudicats som sempre nosaltres, el treballadors penitenciaris; en
aquest cas concret, els que no tenim xofers ni cotxes oficials que ens portin el
treball a les nou del matí.
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Només ens ofereixen engrunes: títols de transport reemborsables però,
només, als funcionaris “que tenen dret”, és a dir, els traslladats forçosos de
la Model i, en teoria, els de la Trinitat i els de CP Puig de les Basses (encara
que tampoc ens ho poden assegurar perquè cada treballador ho haurà de
justificar de manera individual de cara a la intervenció econòmica).
La nostra proposta, ja feta a la reunió anterior, sobre que els nous conductors
contractats fessin la ruta des de la ciutat de Barcelona, també ha estat
rebutjada per “qüestions tècniques”.
Davant aquesta presa de pel, CSIF ha estat el primer sindicat que s’ha
aixecat d’aquesta ridícula reunió, ja que, en lloc de buscar-ne solucions des
de la darrera (FA UN MES!!!), resulta que la retallada ha estat encara més forta
en PERDRE TOT EL TRANSPORT PENITENCIARI DE CATALUNYA!!!
Esperem que la resta d’organitzacions sindicals hagin pres la mateixa decisió.
CSIF presentarà una denúncia davant la Inspecció de Treball per reclamar
el compliment de tots els acord, signats i plenament vigents, sobre el transport
penitenciari.
A part de les accions legals, la nostra força resideix en la mobilització de tota la
plantilla i necessitem la vostra implicació. Amb aquesta idea, CSIF convocarà
al proper mes gener tot un seguit de concentracions i mobilitzacions
davant la Direcció General de Serveis Penitenciaris per exigir-los
l’acompliment de tots els acords a què es va comprometre el dimitit Secretari
General de Justícia, Adrià Comella i Carnicé.

PROU D’ATACAR ALS TREBALLADORS AMB ACUSACIONS
SOBRE “MALES PRAXIS” DE LIQUIDADORS!!!

PROU D’OBRIR EXPEDIENTS DISCIPLINARIS A FUNCIONARIS
I MÉS REFORÇAR LA PLANTILLA ALS CENTRES QUE HO
NECESSITEN!!!
Barcelona, 27 de gener de 2017
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